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През 1987 г. ентусиасти – 
млади учени (тогава „научни 
работници”) от младежката 

организация на Технически 
университет – София подемат една 
идея за организиране на Младежка 
научна школа в областта на 
автоматизаните системи и научни 
изследвания. Поставената цел е да 
се провеждат съвместно семинари с 
лекции на изявени учени в областта 
и на сесии за представяне на научно-
приложни разработки от млади учени 
и специалисти. Ражда се Национална 
младежка школа „Системи за 
автоматизация на инженерния 
труд и научните изследвания” 
(САИТНИ), чието първо издание се 
провежда през есента на 1987 г. в кк 
„Златни пясъци”. Форматът е среща 
на специалисти и колеги в областта 
на форума с възможност за дискусии, 
презентации и обмяна на идеи. 
Очевидно начинанието ентусиазира 
и организатори, и участници, 
защото форумът се развива през 
следващите години, приемайки 
ралични формати за увеличаване 
на престижа и утвърждаването си в 
научната и професионална област у 
нас и извън страната. Така вече 27 
години, за да можем днес с гордост 

да кажем „Уважаеми колеги, учени 
и специалисти, заповядайте през 
септември 2014 г на 28-то издание 
на форума и посетете обновения 
сайт на конференцията infotech-
bg.com!”

През годините, с актуализация на 
приоритетните области и развитието 
на научната проблематика, форумът 
последователно се разраства и 
актуализира, за да отговори на 
съвременните проблеми за решаване. 
Втората НМШ „САИТНИ’88” се 
провежда в периода 3-8 октомври в кк 
„Албена”, като се отпечатва „Сборник 
резюмета на научни доклади и 
съобщения”. Това е и първото печатно 
издание, което със своите скромни 
38 страници представя изнесените 
общо 29 научни доклади и съобщения 
в трите секции: „Автоматизация на 
инженерния труд”, „Автоматизация на 
научните изследвания” и „Подготовка 
и преподготовка на инженерни кадри 
в областта на автоматизацията”. 
В предговора председателят на 
Програмния комитет (тогава доц. ктн 
Денчо Батанов) посочва „Втората НМШ 
САИТНИ’88 е добър повод отново да 
се срещнат и обменят опит младите 
специалисти и научни работници 
в нашата страна, които творят и 

Историята на една научна 
конференция

Проф. д.т.н. Ради РОМАНСКИ 
Технически университет - София
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работят в една от най-перспективните 
области на науката и практиката.”. 
В Програмния комитет са включени 
университетски преподаватели и 
учени от областа, като Денчо Батанов, 
Васил Фурнаджиев, Ангел Попов, Рачо 
Иванов, Димитър Цанев, Ганчо Венков, 
Стоян Малешков, Ради Романски. 
Организацията и провеждането на 
форума се осъществява от ентусиастите 
Иван Гуров, Иван Ташев, Ради 
Романски, Марио Тагарински, Тодорка 
Петрова, Пламен Йорданов, Василий 
Чумаченко, Виолета Струмина и др.

Форматът „школа” на форума (кк 
„Албена) просъществува до 1990 г. с 
издаване  на пълния текст на докладите 
в Сборник с доклади, съответно с 
225 стр. (1989 г.) и 352 стр. (1990 г.), 
като участие има от руски учени, а 
доц. Николай Филимонов (МГТУ им. 
Баумана) е включен в Програмния 
комитет. С това се „отваря” идеята 
за прерастване на форума в 
международна конференция.

От 1991 г. се организира 
Международна конференция 
„Системи за автоматизация на 
инженерния труд и научните 
изследвания” (Fifth International 
Conference “System for Automation of 
Engineering and Research” – SAER), като 
се премества трайно в Международен 
дом на учените в кк „Св. Св. Константин 
и Елена” (тогава „Дружба”). Сборникът 
(Conference Proceedings’91) включва 
доклади на български, руски и 
английски език. Като международна 
конференция форумът намира своето 
място в научните среди, за което 
свидетелства орназираният през 

1993 г. като съвместен форум “Second 
DECUS AT_LARGE Symposium on 
Computer and Information Systems” 
(DECSYM’93) с председател Пламен 
Матеев. Организационният комитет 
от 1992 г. (след заминаване на 
Денчо Батанов като преподавател 
в чужбина) е в състав доц. Ангел 
Попов (председател), д-р Иван Ташев 
(организационен секретар), д-р Ради 
Романски (програмен секретар), 
доц. Васил Фурнаджиев, доц. Ганчо 
Венков, доц. Димитър Цанев и 
доц. Рачо Иванов. Традиционното 
участие е 70-80 млади специалисти, 
учени и докторанти в области на 
информационните технологии 
(ИТ). От 1994 г. английският език е 
утвърден като като работен език за 
сесиите и печатните материали. Това 
позволява да стартира изпращането 
и депозирането на сборника с 
доклади (Proceedings) в библиотеки, 
освен в България, и в страни като 
Великобритания, Германия, Дания, 
Испания, Канада, Русия, САЩ, 
Украйна, Унгария и Япония. От 
1994 г. отпечатаните сборници 
на конференцията се депозират в 
Библиотеката на конгреса на САЩ във 
Вашингтон.

До 1999 г. продължава традицията 
за съвместно провеждане на форум на 
националната група на потребителите 
на DEC като паралелен DECUS 
NUG Seminar с председател Пламен 
Матеев (ЦАПК „Прогрес”), прераснал 
за периода 2000-2003 г. като 
Семинар на националната група 
на потребителите на DELL Users 
Society (Seminar of the National Users 
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Group of DECUS Users Society), а за 
2004-2005 г. като паралелен форум 
Best Practice of Microsoft Partners in 
Bulgaria. 

През годините основатели 
и традиционни участници в 
организационно-програмния комитет 
на конференцията заминават като 
преподаватели извън България 
(Денчо Батанов – Тайланд / Кипър; 
Васил Фурнаджиев – Холандия / 
Танзания / Гана; Иван Ташев – 
Майкрософт, САЩ; Никола Касабов 
– Нова Зеландия), като продължават 
да подпомагат рецензирането на 
предлагани доклади за участие в 
изданията на форума. Програмният 
комитет последователно се допълва 
с учени от Русия, Македония, 
Югославия, Великобритания и 
САЩ, а нови библиотеки от Индия, 
Македония, Чешката република, 
Югославия, Холандия, се включват в 
списъка за депозиране на сборниците 
с научни доклади.

За авторитета на международния 
форум свидетелства и фактът, че 
от 2003 г. изданията са приети за 
индексиране от EBSCO Publishing 
Inc., Ipswich, MA, USA (http://www.
ebsco.com), като електронна версия 
на докладите се включва в две техни 
научни бази от данни (http://www.
ebscohost.com/title-lists):

·  Academic Search Complete (www.
ebscohost.com/titleLists/a9h-
other.pdf)

·  Computers & Applied Sciences 
Complete (www.ebscohost.com/
titleLists/iih-coverage.pdf)

На 23 септември 2005 г. в рамките 
на 19-та конференцията SAER-2005 
е организиран First International 
Workshop on e-Governance and Data 
Protection (eG&DP) под патронажа 
на министъра на държавната 
администрация и административната 
реформа на Р. България Николай 
Василев, който присъства на 
официалното откриване на форума 
(снимка 1), заедно с Ева Кулеша 
(генерален секретар за защита на 
личните данни на Полша), членовете 
на първия състав на Комисия за защита 
на личните данни на Р. България 
Станимир Цолов и Ради Романски 
(организатори на форума), Пламен 
Вачков (председател на Държавна 
агенция по ИТ и съобщения – ДАИТС), 
Ник Касабов (професор в Нова 
Зеландия), Пламен Матеев (директор 
на ЦАПК „Прогрес” и организатор 
на форума Best Practice of Microsoft 
Partners in Bulgaria) и Ангел Попов 
(председател на организационния 
комитет на SAER-2005). 

Снимка 1. Официално откриване на 
форума

Присъствието на делегацията от 
органа по защита на личните данни 
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(ЗЛД) на Полша Ева Кулеша и Анджей 
Качмарек позволи по време на форума 
представителите на Комисията за 
ЗЛД на България Станимир Цолов и 
Ради Романски да проведат различни 
формални и неформални срещи-
разговори (снимки 2а,б). 

Снимка 2(а, б). Разговор по въпроси на приложението ИТ при ЗЛД

Представените на съвместните 
форуми доклади са отпечатани в два 
сборника – “Proceedings of SAER-
2005” (260 стр.) и “Proceedings of 
eG&DP-2005” (148 стр.), като освен от 
България презентации бяха направени 
от специалисти от Великобритания, 
Естония, Испания, Латвия, Литва, 
Македония, Нова Зеландия, САЩ, 
Словакия, Чешката република. 

През 2006 г. SAER-2006 и 
eG&DP-2006 отново се организират 
съвместно, като организацията е 
подпомогната и от ДАИТС, Microsoft 
Research (USA), САП Лабс България, 
Рила Солюшънс и др. Участие във 
форума eG&DP-2006 с доклади и 
презентации имаха представители на 
органите по ЗЛД от Австрия (Waltraut 

Kotschy – член на Австрийската 
комисия по ЗЛД), Испания (Dr. Jose Luis 
Pinar Manas – Директор на Испанската 
агенция по ЗЛД и Francisco Jose Lopez 
Carmona – заместник председател 
на мадридската агенция за ЗЛД), 
Чешката република (Karel Neuwirt – 
консултан по ЗЛД и бивш председател 

на Чешкия орган по ЗЛД), Полша 
(Andrzey Kaczmarek – началник на ИТ 
дирекция в полския орган по ЗЛД), 
Словакия (Gyula Veszelei – председател 
на Словашката комисия по ЗЛД и Anna 
Miklosova – специалист от органа), 
както и членовете на Комисията за 
ЗЛД на България Станимир Цолов и 
Ради Романски.

От 2007 г. провежданите 
съвместно форуми бяха обединени 
в International Conference 
on Information Technologies 
(InfoTech) като наследник на добрите 
традиции на форума SAER с основна 
цел за обогатяване на нейната научно-
приложна тематика с обсъждане на 
информационни и комуникационни 
проблеми в областта на електронното 
управление и защитата на личните 
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данни. Основни организатори на 
ИнфоТех-2007 бяха Държавната 
агенция за ИТ и съобщения (ДАИТС), 
Технически университет – София (ТУ-
София), Съюз на учените в България 
(СУБ) и Съюз по електроника, 
електротехника и съобщения 
(СЕЕС) към Федерацията на научно-
техническите съюзи. Почетни 
председатели на конференцията бяха 
проф. Пламен Вачков (председател 
на ДАИТС) и проф. Камен 
Веселинов (ректор на ТУ-София). 
За организацията и провеждането 
на форумите ИнфоТех, освен от 
основните организатори, съдействие 
и подпомагане беше оказвано и от 
САП Лабс България, Рила Солюшънс, 
Лирекс БГ и Българската секция на 
IEEE.

Новият Международен програмен 
комитет с председател Ради 
Романски беше съставен от 28 учени 
и специалисти от България (4), 
Великобритания (1), Гърция (3), 
Ирландия (1), Испания (2), Италия 
(2), Кипър (1), Македония (1), Нова 
Зеландия (1), Полша (1), Португалия 
(2), Русия (1), САЩ (2), Словакия (1), 
Сърбия (2), Франция (1), Холандия (1), 
Чешка република (1). 

Традицията за обсъждане на 
проблеми по е-управление и ЗЛД 
като част от конференцията ИнфоТех 
продължава и до днес. В изданието 
през 2008 г. официално приветствие 
към участниците в конференцията 
направи областният управител на 
област Перник (снимка 3), а в 
ръководството на заседанията и с 
презентации участваха проф. Луис 

Барозо от органа по ЗЛД на Португалия 
и д-р Емилио Асед Фелез – заместник 
директор в Мадридската Агенция 
по ЗЛД (снимка 4). В отделните 
секции на форума презентации по 
различни научни проблеми направиха 
участници от Белгия, България, 
Великобритания, Гана, Германия, 
Испания, Латвия, Македония, Русия, 
САЩ, Словакия (снимка 5).

(Снимка 3)

(Снимка 4)

По-късно в рамките на ИнфоТех 
временно бяха организирани и 
допълнителни паралелни форуми, 
като Int’l Seminar on Security Policy 
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(2009-2010) и Int’l Workshop on 
Human-Computer Interaction and 
e-Learning Systems (HCIeLS-2011).

Снимка 5

Конференцията запази традицията 
да бъде научен форум за обмен 
на идеи, представяне на нови 
разработки и иновации, за среща на 
учени от различни среди. Това беше 
потвърдено и на ИнфоТех-2013, чиито 
основни организатори са Технически 
университет – София, Съюз по 
електроника, електротехника и 
съобщения (СЕЕС) и Съюз на учените 
в България (СУБ). Подкрепа на 
форума оказаха Министерство на 
образованието и науката на Р. 
България, SAP Labs Bulgaria, RILA 
Solutions Ltd., Lirex.com, Institute of 
Electrical and Electronics Engineers 
(IEEE) – Section Bulgaria.

В конференцията ИнфоТех-2013 
участие взеха над 50 учени, 
изследователи и докторанти от 
България, Литва, Македония, Франция. 
Представените общо 39 доклади са 
отпечатани в сборник (PROCEEDINGS 
of the International Conference on 
Information Technologies, ISSN 1314-

1023), който заедно с електронния 
носител CD – eProceedings, се депозира 
в над 20 наши и световни библиотеки, 
включително университетски, като 
някои от тях са следните:

Государственная публичная НТ 
библиотека (ГПНТБ), Москва, 
Русия

Всерусийский институт НТ 
информации (ВИНИТИ), Москва, 
Русия

Библиотека Росийской АН (РАН), 
Санкт Петербург, Русия

ГПНТБ Сибирскоко отделения 
РАН, Новосибирск, Русия

The Library of Congress, 
Washington, USA

Technische Informationsbibliothek 
und Universitatsbibliothek, 
Hanover, Germany

Universitatsbibliotthek, Stuttgart, 
Germany

Universitatsbibliotthek, 
Kaiserslautern, Germany

Centro de Informacion y 
Documentacion Cientifica 
(CINDOC), Madrid, Spain

National Diet Library, Tokyo, 
Japan

The Institution of Electronics and 
Telecommunication Engineers, 
New Delhi, India

Biblioteca Stiintifica Centrala a 
Academiei de Stiinte, Chisinau, 
Republic of Moldova
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Запазвайки традициите за стимулиране на научната 
дейност в областта на информационните технологии и 
информационната сигурност, от 2009 г. започна издаването на 
периодично научно списание на английски език “International 
Journal on Information Technologies and Security” (ISSN 
1313-8251). Политиката на списанието е да се публикуват 
оригинални разработки и разширени версии на доклади, 
представени на научни форуми. Предлаганите статии се 
рецензират от двама независими членове на международен 
редакторски борд. Основните секции са:

ü Information Technologies;

ü Information Security;

ü Security Policy; 

ü Innovation Policy.

 
 
 

 
 

International Journal on 
Information Technologies and Security 

Year I       № 1 / 2009 
 

 
 

 
 

 
web site: ijits-bg.com

Пълният процес по предлагане, 
рецензиране и публикуване на статии 
в списанието е представен по-долу.

Списанието се индексира от 
EBSCO Publishing, Ipswich (USA) и се 
включва в Academic Search Research 
& Development (www.ebscohost.
com/corporate-research/academic-
search-rd), а също така се реферира 
от престижния Реферетивный 
журнал (Информатика), Русия. Със 
съдействието на Централната НТ 
библиотека в София, всяко издание на 
списанието се изпраща в библиотеки 
в Германия, Литва, Румъния, Русия, 
САЩ, Словакия, Украйна и др.

Повече за списанието и кон-
ференцията вижте в сайта - 
http://infotech-bg.com/

НАУКА

http://www.ebscohost.com/corporate-research/academic-search-rd
http://www.ebscohost.com/corporate-research/academic-search-rd
http://www.ebscohost.com/corporate-research/academic-search-rd

